
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ LAO ĐỘNG-THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số: 937/SLĐTBXH-VLATLĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa, ngày  06 tháng 4 năm 2018 

V/v đưa tin tổ chức Phiên giao dịch việc làm lồng 

ghép hỗ trợ tuyển dụng lao động là người khuyết 

tật nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam 

 

 

   

     Kính gửi:   

             - Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; 

             - Báo Khánh Hòa. 
 

Thực hiện Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển thông tin thị trường lao động và giải quyết 

việc làm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và Kế hoạch số 857/KH-UBND ngày 23/01/2018 

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Quyết định số 08/QĐ-UBQGNKT ngày 

28/09/2017 của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam; 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Phiên giao dịch việc làm lồng ghép hỗ 

trợ tuyển dụng lao động là người khuyết tật nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4: 

1. Thời gian: 01 ngày, ngày 18/04/2018 (khai mạc vào lúc 08h00). 

2. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa – số 56 Lê Quý Đôn, thành 

phố Nha Trang. 

3. Quyền lợi của đơn vị, doanh nghiệp khi tham gia:  

- Được miễn phí tất cả các dịch vụ tại Phiên giao dịch việc làm. 

- Được bố trí đầy đủ các phương tiện phục vụ công tác tư vấn và phỏng vấn tuyển 

dụng lao động: bàn, ghế, bản tên đơn vị,… 

- Được treo panô, standy thông tin tuyển dụng lao động, thông tin quảng bá hình 

ảnh doanh nghiệp; thông tin tuyển dụng lao động được đăng tải miễn phí trên website: 

vieclamkhanhhoa.com.vn và bảng điện tử đặt tại Trung tâm. 

4. Yêu cầu:  

Đây là Phiên giao dịch việc làm đặc biệt, ngoài việc tuyển dụng lao động nói 

chung, phiên giao dịch việc làm quan tâm tuyển dụng và hỗ trợ tư vấn đào tạo nghề cho 

người khuyết tật, đề nghị các cá nhân và đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia. 

Mọi thông tin xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa, số 56 Lê Quý 

Đôn - thành phố Nha Trang, điện thoại: 058.3510199- 0905.066777 (li n h   ng  g y n 

 nh    ng   Thời hạn đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/04/2018. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ 

và hỗ trợ đưa tin của Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa để 

người khuyết tật và các đơn vị có nhu cầu tham gia phiên giao dịch việc làm, góp phần 

giúp người khuyết tật tự vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và TT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TT DVVL Khánh Hòa; 

- Phòng BTXH; 

- Lưu: VT, VLATLĐ.   

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 Nguyễn Văn Danh 

 

(VBĐT) 


		2018-04-06T09:51:24+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Danh<nvdanh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2018-04-06T09:51:48+0700
	Việt Nam
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2018-04-06T10:08:30+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa<stttt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




